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W 2001 roku Polacy uważali, że było nam najlepiej 

”za komuny”, w 2008 najwyżej cenimy 

okres wolnego rynku. 

 

 

Wrocław, kwiecień 2008 

 IMAS International ponownie zapytał Polaków, kiedy wiodło się nam najlepiej 

biorąc pod uwagę ostatnie stulecie. Spośród umownie wydzielonych okresów  

ponad połowa badanych wskazała lata po roku 90-tym, natomiast w 2001 

najczęściej wybierano lata 1948-1990. 
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Okresy najlepsze dla Polaków w ostatnim stuleciu według ocen w 2001 i 2008 roku 

 

 

Opinie Polaków na temat poszczególnych okresów w ostatnim stuleciu znacznie zmieniły się w 

ostatnich 7 latach. Obecnie większość – 56% - uznaje za najlepsze dla Polaków obecne czasy – po 

roku 90-tym. Siedem lat temu wskaźnik ten był niemal o połowę niższy – 30%. Wzrost odsetka 

preferujących obecny okres to efekt zmniejszenia się liczby preferujących lata przedwojenne i – 

przede wszystkim - lata powojenne do roku 90-tego. W 2001 ponad 40% badanych uznało za 

najlepszy dla naszej nacji czas rządów komunistycznych (1948-1990), obecnie preferencje dla tych lat 

wyraża zaledwie 27%. Akceptowane przez w sumie 13% Polaków lata przed II wojną światową 

obecnie wybierane były jedynie przez w sumie 6% badanych. Spadł też odsetek niezdecydowanych (z 

14% do 10%)  
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Młodzi zdecydowanie preferują obecny okres, starsi ciągle mają sentyment do lat komuny, ale 

we wszystkich grupach wiekowych widać podobny wzrost preferencji dla okresu wolnego 

rynku. 

 

 

15 (16)** - 29 
lat 

*) 30 - 49 lat *) 50 lat i więcej *) 

Przed 1 wojną światową 4% -1 2% -2 2% -7 

W okresie międzywojennym 3% -5 4% -2 5% -3 

W latach 1939-1948 0% -2 0% -1 1% -1 

W latach 1948-1990 13% -10 26% -19 40% -17 

Po roku 1990 70% +25 57% +27 45% +27 

Niezdecydowany(a)/ brak 
odpowiedzi 

10% -9 11% -4 7% -1 

 *) różnica 2008 i 2001 
**) w 2001 roku próba od 16 roku życia 

 

Preferencje dla okresu po 90-tym roku ubiegłego stulecia obecnie dominują w każdej grupie wiekowej, 

najsilniej widoczne są jednak wśród najmłodszych – aż 70% osób poniżej 30 lat uważa, że to obecnie 

wiedzie się Polakom najlepiej, jedynie 13% uznaje, że lepsze były lata rządów komunistycznych. 

Najwięcej zwolenników ten ostatni okres ma nadal wśród osób po 50 roku życia – 40%, choć odsetek 

preferujących obecne lata jest wyższy – 45%.  

 

Zmiana poglądów najsilniejsza jest w mniejszych miejscowościach, duże miasta najbardziej 

stabilne w preferencjach dla okresu lat obecnych. 

 

 

Wieś *) 
Miasto do 

50 tys. 
*) 

Miasto 
51-200 

tys. 
*) 

Miasto 
pow.200 

tys. 
*) 

Przed 1 wojną 
światową 

3% -4 3% -3 1% -6 1% -4 

W okresie 
międzywojennym 

4% -1 4% -2 2% -7 5% -4 

W latach 1939-1948 1% 0 0% -1 0% -2 1% -1 

W latach 1948-1990 30% -18 27% -16 24% -20 25% -10 

Po roku 1990 55% +36 55% +24 61% +32 56% +16 

Niezdecydowany(a)/ 
brak odpowiedzi 

7% -13 11% -3 12% +2 12% +1 

         
*) zmiana w % w stosunku do 2001 r.        

 

W 2008 roku opinie mieszkańców Polski niezależnie od miejsca zamieszkania są dość zbliżone, 

najczęściej wskazywano lata obecne jako te, w których wiedzie nam się najlepiej. W 2001 mieszkańcy 

największych miast zdecydowanie odstawali od reszty w swoich preferencjach dla lat po 90-tym roku 

(jako jedyni wybierali je częściej niż okres komuny), być może najszybciej stali się beneficjentami 

nowych czasów i - w szczególności - wolnego rynku.  
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Im niższy poziom wykształcenia tym większy sentyment do lat rządów komunistycznych.  

 

 

Podst./ 
zawodowe 

*) 
Średnie/ 

policealne 
*) 

Wyższe/ 
licencjat 

*) 

Przed 1 wojną 
światową 

2% -4 2% -5 3% -2 

W okresie 
międzywojennym 

3% -3 4% -3 9% -5 

W latach 1939-1948 1% -1 0% -1 0% -2 

W latach 1948-1990 32% -15 24% -11 18% -13 

Po roku 1990 53% +28 60% +20 60% +25 

Niezdecydowany(a)/ 
brak odpowiedzi 

9% -6 10% -2 10% -4 

       
*) zmiana w % w stosunku do 2001 r.      

 

Podobnie jak w 2001 roku, najsilniejsze preferencje dla okresu 1948-1990 przejawiają osoby najniżej 

wykształcone (obecnie 32% z nich), najsłabsze preferencje – osoby wykształcone najwyżej (18%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o badaniu 

Reprezentatywna próba N=1004 Polaków od 15 roku życia, dobór warstwowo – kwotowy. Badanie 

zostało przeprowadzone w formie wywiadów kwestionariuszowych bezpośrednich (face-to-face in 

home)  w dniach 7-13 kwietnia 2008. 

 

O IMAS International  

Nasza firma działa na rynku polskim od 1994 roku, w pierwszej 20 firm badawczych w kraju. 

Prowadzimy badania rynkowe i opinii społecznej zarówno w Polsce, jak też za granicą – w Europie, 

Azji, Ameryce, Afryce. Nasi klienci – producenci, sprzedawcy, instytuty badawcze, media, instytucje 

publiczne, organizacje pozarządowe - doceniają w nas profesjonalizm, skuteczność i dopasowywanie 

oferty do ich możliwości i potrzeb. Oferujemy pełen zakres metod i technik, prowadzimy badania face 

to face, CATI, CAPI, CAWI, zarówno jakościowe jak też ilościowe. Więcej informacji można uzyskać 

na: www.imas.pl  

 

W przypadku cytowania wyników badania, prosimy podać pełną nazwę firmy oraz metodologię. 
Kontakt: Beata Pachnowska, imas@imas.pl , tel: (071) 78 27 900 


